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Chocolate que
emagrece?
Deborah Elias, que inaugura hoje
um estúdio de bem-estar e estética
funcional, na Praia da Costa, adianta
sobre uma novidade que vai agradar
os chocólatras de plantão: um bombom que ajuda na perda de peso. É
um chocolate que auxilia na absorção dos carboidratos ingeridos durante as refeições, o que contribui
para o processo de emagrecimento.

***

PATRICIA Lima vai comemorar
seu aniversário em clima de micareta. A festa marcada para 12
de fevereiro, em Camburi, vai ter
abadá personalizado. A camisa
será entregue antes para que os
convidados possam customizar.
Presenças confirmadas de Augusto Pacheco, Sandra Demoner, Berriel e Shirley Gusmão.

***

Preparo para resgates
Depois de liberar o tráfego de caminhões na Rodovia do Sol, a Rodosol já adquiriu três novas ambulâncias. Uma delas é em cima de uma estrutura de caminhão baú de pequeno
porte com ferramentas para o resgate de vítimas presas a ferragens.
Um alicate capaz de cortar e expandir as ferragens para afastá-las
da vítima, um corta-pedal e um quebra-vidro estão entre as novas aparelhagens. É torcer para que os motoristas tenham cautela e não precisem do equipamento.

nova clínica de ressonância magnética, comandada pelos médicos
Amphilophio de Oliveira Junior,
Libório Muller Junior e Marcelo
Magnago, que vai ser inaugurada
no fim do mês, na Praia do Canto.
Ela contou com a colaboração da
arquiteta Cristiane Martinazzi.

***

TRÊS belos sorrisos para começar bem a semana: Luiza Tavares, Yasmin Moyses e Livia Verjovsky
FABIO Carvalho
recebendo do
mestre Terto
Balbino, do
Ticumbi, de
Conceição da
Barra, uma
escultura de
um “Congo”,
como são
chamados os
brincantes da
manifestação

Com que joia eu vou?
Dicas de moda são sempre bem-vindas para quem gosta de arrasar no visual
durante as festas de verão. Na hora de escolher qual joia usar, a orientação de
Dorion Soares é que é preciso usar o bom senso. “Por se tratar de uma temporada
iluminada e vibrante, os tons que remetem ao mar como a turquesa e os corais
podanges (em tom mais pastéis) são, com certeza, uma opção despojada e luxuosa”, comenta.

***
NA BACUTIA: Bruno Zane

***

CA RMEM Dolores Souto e
CARLOS Magno
e Joaquim
Bernabé ao lado
do paizão,
Manoel Albino,
em noite de
comemoração
aos seus 90
anos de idade

Magda Colodetti estão premiando profissionais das áreas de arquitetura e decoração com viagens para o maior evento do setor do mundo, a Feira de Móvel de
Milão, na Itália.

***

QUEM sopra velinhas essa seCLIMA DE VERÃO: Carol Falcão e Rodrigo de Vasconcelos

O que fazer com os móveis velhos?
Os móveis que já não servem mais para alguns podem ser
de grande utilidade para outros. Na hora de descartar um
móvel usado, a dica é ligar para o 156, da Prefeitura de Vitória, e chamar o Papa-móvel, usado na coleta de entulhos e
de móveis que são jogados fora.
No final do ano passado, a procura por esse serviço aumentou 50% na capital. O legal é que, além de não ficarem jogados
nas ruas, esses objetos são encaminhados a associações de
moradores e de catadores de materiais recicláveis.

RITA Tristão,
Zélia Satlher
e Beth Kfuri
em coquetel
de
inauguração
de hotel na
Enseada do
Suá

Quem disse?

***

“Sonho morar em uma chácara cheia de animais e ver os
meus filhos crescendo”. Da modelo Gisele Bündchen.

Você sabia?
“Na moda, nada é mais démodé do que copiar imagens
prontas, óbvias, que não combinam com você ou, pior ainda, fazem de você apenas mais um na multidão”. Do livro
“Confidencial”, de Costanza Pascolato.

mana: Edna Boone Jacob, Rosane Loureiro, Bruna Zampieri,
Dayana Piol, Guga Prates, Melina
Klein, Selma Galvão, Alice Krause, Fernando Cruz, Alaor Queiroz
Filho, Alex Pimentel, Wagner
Garcia Ramos, Luisa Goldschmit,
Katlen Decottignies, Fábio Cerqueira Lima, Olivia Coser, Kafinha Junger, Olivinha Coser e Rose Tristão.

***

OS IRMÃOS Ricardo e Rodrigo
Trazzi estão rindo à toa nesse início de 2011. O projeto Biblioteca
Transcol, que eles desenvolvem
desde agosto de 2007, foi selecionado, mais uma vez, para receber apoio da ArcelorMittal Tubarão. Eles pretendem incrementar os sete módulos existentes nos terminais, que registram
quase 21 mil leitores e mais de
130 mil empréstimos realizados.
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